
Тема уроку: Макетування місцевої газети в Publisher 
Формат газети. 

Привабливий зовнішній вигляд газети – продумане поєднання тексту з візуальними 
елементами: шрифтом, фотографіями та інфографікою – привертає увагу читачів і дозволяє 
передати інформацію найефективніше. Саме від дизайну першої сторінки багато в чому 
залежить конкурентоспроможність газети, тому розташування всіх елементів першої 
сторінки ретельно прораховують. 
Розмір паперу визначено стандартами, тож існує певна система форматних аркушів. 
Більшість редакцій вибирає формат A3, а у форматі А4 зазвичай виходять рекламні та 
розважальні газети. 
Солідніше, якщо газета буде форматом А3. 
Обсяг сучасної газети від 4 до 6 сторінок. Деякі газети, що мають великий тираж видаються 
на двох сторінках. Щотижневі газети мають, як правило, більший обсяг: 16-24 сторінки і 
більше. 
Також на першій смузі, як правило, міститься головна стаття номеру. Найчастіше на першій 
сторінці друкують її початок, а продовження – всередині номеру. Також на першій сторінці 
часто розміщують короткі інформаційні повідомлення. Велика кількість тексту і невелике 
фото в центрі роблять першу смугу схожою на будь-яку іншу Краще використовувати на 
першій сторінці одне велике новинне фото та анонси матеріалів.  

Особливу увагу приділяють логотипу (титульній, заголовній частині смуги). До логотипу 
входить назва газети, виконана звичним для аудиторії видання шрифтом і розташована на 
постійному місці (зверху над всією смугою або лише над її частиною).  
Під назвою або поруч з нею розміщують наступну інформацію: 
  Назва газети ( «Праця», «Известия», «Трамвай», «Ангел», «Снігуронька», 
«Сніжинка », «Штучка» ..)  – одне із самих головних завдань, від якої залежить не тільки 
тематика майбутнього видання, але і його доля. Назва несе в собі багато значеннєвого 
навантаження, повинне бути легкопроизносимым, виражати концепцію видання й бути 
зручним для вживання в мові. (Дивись приклади назв і обкладинок на 
http://portal.lgo.ru/cab/ctp.htm?type=dc-izdat-29) 
Придумайте заголовки для статей. Завдання - оформити заголовок так, щоб він кидався в очі: 
яскраво, помітно, коротко, красиво. Тема має бути видно відразу, і як можна краще. 
 

– тип видання (міська газета, всеукраїнська тощо); 
– періодичність виходу (щотижневик, щоденна газета тощо); 
– дата і день виходу номеру; 
– нумерація номеру (в поточному році, а в дужках – з початку виходу газети),  
– адреса сайту газети в Інтернеті; 
– рекомендована ціна номеру; 
– інші атрибути. 

 
 Обов'язковим елементом газети є логотип. Сьогодні можна замінити його 
підходящої картинкою. (Дивись приклади логотипів на http://portal.lgo.ru/cab/ctp.htm?type=dc-
izdat-3) 
 
Логотип і афоризм дозволяють за допомогою малюнка і короткої фрази висловити концепцію 
всієї газети. (Підберіть відповідне висловлювання, розумну думку). Логотип газети є 
власністю редакції, тож ніяке інше видання не має права його використовувати. 
 



 • Зміст випуску. Подумайте, які рубрики будуть заповнені, які матеріали і знімки будуть в 
них розміщені.  
• Винесіть найбільш привабливі факти із заявлених тем на обкладинку, відобразіть в колонці 
«Зміст випуску», що починається зі слів «У цьому випуску ...». 
 • Передова стаття в вашому святковому випуску повинна бути про свято. (Розташуйте її в 
колонці, візьміть в красиву рамку).  
 

Заголовки 
Заголовки виконують чотири функції: дають коротку інформацію, розподіляють 

матеріали за ступенем важливості, прикрашають сторінку і привертають увагу. 
Ефектним є зсунення заголовка вліво щодо вертикалі вирівнювання тексту. Це 

дозволяє швидко проглянути заголовки по вертикалі 
Заголовки повинні бути короткими, зрозумілими і легко читатися 
- якщо заголовок на початку колонки, то над ним повинно бути не менш чотирьох 

рядків тексту або заголовок ставлять уверх колонки; 
- якщо заголовок  у нижній частині колонки, то під ним повинно бути не менше трьох 

рядків тексту; 
-підзаголовки в сусідніх колонках не повинні співпадати по висоті 

 

 
  
 
Правильно використовуйте підзаголовки, тоді читач відразу бачить тезове зміст сторінки. 
Вимоги до шрифту:  

- Виберіть один шрифт для вашого основного тексту.  
- Використовуйте цей єдиний шрифт для всього газетного матеріалу.  
- Ніколи не застосовуйте цей шрифт в рекламі.  

Виробивши одного разу дизайн вашого тексту /шрифт, розмір, інтервал/, використовуйте 
його послідовно на всіх смугах вашої газети.  
• Текст, котрий коментує фотографію, слід розмістити безпосередньо під нею. 



- Великий текст, не поділений візуально на смислові частини, завжди читається з 
працею. 
Колонки 

- Кількість колонок залежить від формату полоси. Наприклад газета формату А3 може 
бути поділена на п’ять рівних по ширині стовпців, А4 – на три. 

- Щоб уникнути монотонності на різних полосах видання нерідко використовують 
комбінації із колонок нерівної ширини. 

 
 

- Запитання до учнів Чому в газетах, журналах текст розміщують в колонках? 
- Прогнозована відповідь: Довгий рядок читати важче, ніж короткий. Довгий рядок 

важко утримувати в полі зору. Одноколонкові сторінки можуть здатися нудними і 
непривабливими. Двоколонкові макети економічніші, оскільки дозволяють розмістити 
на сторінці багато тексту. Більш того, виглядають вони привабливіше, ніж 
одноколонковий макет. Дві колонки дають велику свободу у виборі розміру і 
положення заголовків. Їх ширина повинна бути однаковою. На загальний вигляд 
документа впливає і відстань між колонками. Дуже близько розташовані колонки 
затемнюють документ, затрудняють читання. Чим ширше `поле, тим публікація 
здається світліше. 

- Двоколонковий макет дозволяє додати публікації вишуканіший вигляд. 
- Від ширини колонки залежить основний формат газети, сама ж ширина колонки 

встановлюється в залежності від шрифту тексту. 
 
• Графіка прикрашає будь-яке видання. Вимоги до фотографій  

- Публікуйте тільки хороші фотографії. 
- Всякий раз, коли це можливо, розміщуйте фотографії, що містять дію. 
- Красива фотографія повинна бути домінуючим елементом на сторінці.  
- Якщо у вас є хороша фотографія, то зробіть її великого розміру. Це приверне читачів 

до сторінки і безпосередньо до статті.  
- Обрізайте уміло фотографії. Ви можете посередню фотографію перетворити на 

хорошу, вдало її обрізавши. Додайте фотографії форму широкого /горизонтального/ 



або глибокого /вертикального/ прямокутника. Квадратна форма нудна. Чим далі ми 
підемо від квадрата, тим більш цікаво буде виглядати фотографія. 

- Використовуйте самі кращі фотографії на першій смузі  
- За допомогою діаграм, таблиць, карт, які супроводжують статтю, дизайнер може 

перетворити сірі сторінки на оригінально оформлений матеріал. 
 


